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มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ก าหนดนโยบายการบริการวิชาการ ภายในกรอบระยะเวลา 4 ปี 

(2563 – 2566) โดยมุ่งสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการและสนองตอบความต้องการของหน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัยด้วยการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ส่งเสริมการให้เกิดความรู้ที่มหาวิทยาลัยมีอยู่ ไปใช้ในการบริการ
วิชาการแก่หน่วยงานทั้งภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
เพ่ือน าองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เกิดจากผลงานวิจัยไปสร้างมูลค่าเพ่ิมและถ่ายทอดสู่การแก้ไข
ปัญหาชุมชนอย่างยั่งยืน ก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมและการใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในเชิงสาธารณะและ    
เชิงพาณิชย์ โดยใช้ความเชี่ยวชาญของอาจารย์ในกลุ่มสาขาต่างๆ แก้ไขปัญหาและความต้องการของสังคมและ
ประเทศชาติ สร้างให้ เกิดการบริการวิชาการสู่สาธารณะที่มีการบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน               
การวิจัย และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนใช้งานบริการวิชาการเป็นเครื่องมือในการสร้าง                
ความเชื่อมั่นและเป็นที่พ่ึงแก่สังคมและประเทศชาติ 

คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์บริการวิชาการ ใช้เป็นเครื่องมือและแนวทางในการบริหารจัดการ
และปฏิบัติงานด้านต่างๆ เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาด้านการให้บริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพ่ือมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของที่ปรึกษา ผู้บริหาร และบุคลากรทุกคนที่ได้
ตระหนักในความส าคัญของการจัดท านโยบาย การวางแผนยุทธศาสตร์ การก าหนดเป้าหมายตัวชี้วัด และ
จัดท าแผนปฏิบัติการของศูนย์บริการวิชาการ ให้สอดรับกับนโยบายมหาวิทยาลัย เพ่ือการบริหารจัดการและ
การปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และวิสัยทัศน์ของศูนย์บริการวิชาการ รวมทั้งบรรลุ
เป้าหมายภารกิจการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยต่อไป 
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บทที่ 1 
บทน ำ     

 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  สถาปนาเมื่อวันที่  29 มีนาคม 2535 การบริการวิชาการสู่สั งคมที่

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ด าเนินการในช่วงแรกจึงเน้นการบริการแก่ประชาชนที่เคยตั้งรกรากอยู่ในพ้ืนที่ที่
ก่อสร้างมหาวิทยาลัยและชุมชนที่อยู่อาศัยรายรอบ ตั้งแต่การช่วยจัดระบบและดูแลเกี่ยวกับน้ า สภาพแวดล้อม 
ที่อยู่อาศัย และการส่งเสริมอาชีพ รวมทั้งการตั้งโรงเรียนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนาในชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์ เมื่อ
เริ่มมีพนักงานเพ่ิมมากขึ้น จึงเริ่มบริการด้านการศึกษา โดยจัดอาจารย์ร่วมสอนที่โรงเรียนสาธิตวลัยลักษณ์
พัฒนา รวมทั้งบริการด้านการส่งเสริมอาชีพเพ่ิมขึ้นด้วย ช่วงเวลาดังกล่าว ศูนย์บริการวิชาการได้รับการจัดตั้ง
ขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พุทธศักราช 2535  โดยก าหนดให้เป็นหน่วยงานหลักในการ
จัดการบริการ งานส าคัญของศูนย์บริการวิชาการในเวลานั้น จึงมุ่งไปในด้านงานชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์ และ
งานประชาสังคม แล้วขยายไปสู่งานฝึกอบรมและเผยแพร่ 

ในช่วงเวลา 20 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์พยายามปฏิบัติภารกิจบริการวิชาการรับใช้สังคม
มาโดยตลอด ทั้งนี้วิถีการด าเนินการและผลงานที่ปรากฏมีความหลากหลายแตกต่างกันไปตามศักยภาพของ
มหาวิทยาลัยในแต่ละช่วงเวลา ดังนี้ 

1. ช่วงการริเริ่มและก่อรูปงานบริการวิชาการ (ปี 2535 - 2539) 
2. ช่วงการเข้ารูปและการบุกเบิกขยายงาน (ปี 2540 - 2544) 
3. ช่วงการแสวงหาแนวทางใหม่ๆ (ปี 2545 - 2549) 
4. ช่วงพัฒนาและเชื่อมโยงศักยภาพงานบริการวิชาการ (ปี 2550 - 2559) 
5. ช่วงเปลี่ยนกระบวนทัศน์งานบริการวิชาการ (ปี 2560 - 2564) 

 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นองค์กรสมรรถนะสูงในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการ
บริการวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นหลักในถิ่น” บริการวิชาการเพ่ือตอบโจทย์ความต้องการ
และพัฒนาสังคม “อย่างยั่งยืน” สร้างต้นแบบชุมชน “อยู่ดี มีสุข แบบองค์รวม” รายรอบมหาวิทยาลัยรองรับ
การพัฒนาของประเทศอย่างมีทิศทาง และ “เป็นเลิศสู่สากล”  
 
พันธกิจ (Mission) 

ด าเนินงานตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ 20 ปี  (พ.ศ.2561 - 2580) ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ซึ่ง
ศูนย์บริการวิชาการมีภารกิจที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยโดยรายละเอียดพอสังเขปดังนี้  

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำควำมเป็นเลิศทำงกำรวิจัย บริกำรวิชำกำร และท ำนุบ ำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม เพื่อตอบสนองต่อกำรพัฒนำประเทศ โดยมุ่งเป้าชุมชนท้องถิ่นได้รับประโยชน์ จากผลงานวิจัย
รับใช้สังคมและการบริการวิชาการ โดยมีกลยุทธ์เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง มหาวิทยาลัยและชุมชน 
โดยเฉพาะการวิจัยรับใช้สังคม และบริการวิชาการเพ่ือยกระดับความเข้มแข็งของชุมชน และสร้างเครือข่าย
และพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่ตอบสนองต่อการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และเชิงประเด็น บนพ้ืนฐานการพัฒนา
โครงการและด าเนินโครงการร่วมระหว่าง มหาวิทยาลัย ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
เครือข่ายชุมชน ตามความต้องการของชุมชน 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรปฏิรูปกำรเรียนกำรสอนโดยใช้รูปแบบและวิทยำกำรสมัยใหม่เพื่อมุ่งสู่
ควำมเป็นสำกล มีการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาที่ หลากหลายทั้งทางวิชาการและทางสังคม 
ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและทางสังคม เชื่อมโยงกิจกรรมการเรียนการสอนควบคู่กับ
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โครงการพันธกิจชุมชนสัมพันธ์ (social engagement) ซึ่งเป็นช่องทางที่นักศึกษาได้น าความรู้จากห้องเรียนสู่
การปฏิบัติจริงในห้องปฎิบัติการชุมชน มีทักษะในการสื่อสารกับชุมชนและเข้าใจสังคมมากขึ้น ส่งผลให้
นักศึกษามี ความรู้คู่คุณธรรม มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ เป็นทั้ง "คนดีและคนเก่ง" ตามแนวทาง
ของมหาวิทยาลัย 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอก เพื่อกำรพัฒนำ
มหำวิทยำลัย มุ่งเสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยกับองค์กรภาครัฐและเอกชนให้ เข้มแข็งทั้งใน
ระดับชาติและระดับท้องถิ่น เสริมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และ 
เครือข่ายอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือร่วมกันพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าทั้งด้านการบริการ
วิชาการ รวมทั้งแสวงหาทุนวิจัยทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ  

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 8 กำรพัฒนำศูนย์กำรแพทย์ให้มีศักยภำพสูงและเป็นเสำหลักด้ำนสุขภำวะ
ของประชำชนในพื้นที่ภำคใต้ มุ่งเสริมสร้างการให้บริการวิชาการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพตามความต้องการ
ของชุมชนสังคมในพ้ืนที่ภาคใต้บูรณาการกับการวิจัยทางการแพทย์ร่วมกับสหสาขาอ่ืนๆ เพ่ือพัฒนานวัตกรรม
ทางการแพทย์ จัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งจัดท าโครงการวิชาการรับใช้สังคม
เพ่ือยกระดับสุขภาพ และสุขภาวะของชุมชนแบบองค์รวม 

 
โดยจากแผนกลยุทธ์การด าเนินตามยุทธศาสตร์ข้างต้นน ามาสู่แผนการปฏิบัติงานในช่วง 4 ปี ดังนี้ 
1. ปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม่ โดยมีฝ่ายที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานตามยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัย และเพ่ือให้ง่ายต่อความเข้าใจของผู้ติดต่อกับหน่วยงาน รวมทั้งการนับภาระงานของคณาจารย์ 
โดยเปลี่ยนจากเดิม 4 ฝ่าย เป็น 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ ฝ่ายบริการวิชาการและสื่อเผยแพร่ 
และฝ่ายวิชาการรับใช้สังคม  

2. จัดท าแผนงาน/โครงการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (social engagement) ที่
ตอบสนองความต้องการของสังคมผ่านกระบวนการบูรณาการระหว่างการวิจัยเชิงพ้ืนที่ บริการวิชาการ             
การเรียนการสอน (active learning) และการมีส่วนร่วมของชุมชนสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ของ
มหาวิทยาลัยและของประเทศ 

3. ยกระดับงานวิชาการรับใช้สังคมเพ่ือพัฒนาชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา และชุมชนรายรอบ
มหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน โดยพัฒนาโครงการวิชาการรับใช้สังคมแบบต่อเนื่อง 3-5 ปี เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต
แบบองค์รวมและเห็นการเปลี่ยนแปลงทางบวกของชุมชน ตามแบบจ าลองต้นไม้แห่งความสุข ยกระดับคุณภาพ
ชีวิต 5 มิติ ได้แก่ อาชีพ การศึกษา สุขภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และสังคมวัฒนธรรม 

4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือเชิงรุกด้านบริการวิชาการ ทั้งหน่วยงานภายใน (ส านักวิชา ศูนย์ความ
เป็นเลิศ และหน่วยงานสนับสนุนอ่ืนๆ) และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายชุมชนเป้าหมาย  

5. พัฒนาโครงการและจัดหางบประมาณวิจัยรับใช้สังคม และบริการวิชาการ จากแหล่งทุนภายนอก
มหาวิทยาลัย 

6. สร้างและยกระดับฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 
7. ส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วมงานวิชาการรับใช้สังคมโดยคณาจารย์จากส านักวิชา และศูนย์ความ

เป็นเลิศ 
8. ส่งเสริมและจัดการบริการวิชาการที่ทันต่อสถานการณ์ผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์อ่ืนๆ 

เพ่ือเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงข้อมูลของชุมชน 
9. จัดบริการวิชาการ ร่วมจัดฝึกอบรมและให้บริการที่ปรึกษาแก่หน่วยงานภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 
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10. จัดการองค์ความทางวิชาการเด่นของมหาวิทยาลัย เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มี
คุณภาพ ทั้งด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพแก่สังคมให้เกิดความ
เข้มแข็งอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมทั้งเพ่ือประชาสัมพันธ์
ความสามารถของคณาจารย์ให้เป็นที่ยอมรับอันจะเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงแหล่งทุนวิจัยและบริการวิชาการของ
คณาจารย์และศูนย์ความเป็นเลิศ 

 
วัตถุประสงค ์(Objective) 

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดตั้งขึ้นเพ่ือเป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยในการ
สนับสนุนภารกิจด้านบริการวิชาการ ภายใต้หลัก “รวมบริการ ประสานภารกิจ” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

1. เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินงานตามพันธกิจบริการวิชาการ และวิชาการรับใช้สังคมเพ่ือตอบ
โจทย์วิสัยทัศน์ "เป็นหลักในถิ่น" สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนรายรอบ ท้องถิ่น และภูมิภาค สร้างชุมชน
ต้นแบบด้วยวิชาการรับใช้สังคม 

2. เพ่ือบูรณาการและสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย การเรียนการสอน 
การวิจัย และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

3. สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือรวมทั้งจัดหาแหล่งทุนภายนอก เพ่ือบริการวิชาการแบบบูรณาการ
กับทุกภาคส่วน 

4. เผยแพร่องค์ความรู้ภายในมหาวิทยาลัยผ่านสื่อ และประยุกต์ใช้เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
กลุ่มเป้าหมาย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชน มุ่งเน้นยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนแบบองค์รวม 
และสร้างชุมชนต้นแบบเชิงประจักษ์ 
 
ค่ำนิยมร่วม (Shared-Value) 
 สร้างภาพลักษณ์การท างานขององค์กรหน่วยสนับสนุนเป็น SMART & SMILE CENTER และ
ขับเคลื่อนองค์กรท างานเป็นทีม (TEAM) 
 T = Talent   เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข 
 E = Engagement  มีความผูกพันกับองคก์ร 
 A = Achievement  มุ่งความส าเร็จของงาน 
 M = Multi-skills  สามารถท างานท่ีหลากหลายได้ 
 

ด าเนินงานวิชาการรับใช้สังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนแบบองค์รวม (holistic model) เข้าใจ 
เข้าถึง พัฒนา และน ามาสู่ความยั่งยืน โดยยึดเป้าหมายสร้าง เมืองอยู่ดีมีสุขแบบองค์รวม โดยใช้แบบจ าลอง
ต้นไม้แห่งความสุข (WU HAPPY TREE) ซึ่งประกอบด้วย 5 กิ่งสาขา ได้แก่ อาชีพดี สุขภาพดี การศึกษาดี 
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมดี สังคมและวัฒนธรรมดี 
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แนวทำงขับเคลื่อนองค์กร (Strategies)  
 1. ปรับกระบวนการท างานภายในองค์กรและภายในมหาวิทยาลัย สร้างกระบวนการท างานเป็นทีม 
และสร้างวัฒนธรรมการท างานขององค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปรับเปลี่ยนการท างานจากเชิงรับเป็นเชิงรุก 
 2. สร้างความชัดเจนในทิศทางและลักษณะของศูนย์บริการวิชาการสมัยใหม่ ระหว่างงานบริการ
วิชาการ และวิชาการรับใช้สังคม (social engagement) ที่เทียบเท่าภาระงานวิจัย   
 3. ปรับโครงสร้างองค์กรให้กระชับและสอดคล้องกับลักษณะงานของศูนย์บริการวิชาการ คือ ฝ่าย
บริการวิชาการและเผยแพร่ ฝ่ายวิชาการรับใช้สังคม และฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ 
 4. สร้างเครือข่ายและเข้าหาแหล่งทุนวิจัยและบริการวิชาการเชิงรุก เพ่ิมโอกาสการได้รับทุนอุดหนุน
จากภายนอกมหาวิทยาลัย 
 5. สร้างแรงจูงใจความภาคภูมิใจ ให้คณาจารย์รวมทั้งนักวิชาการเจ้าหน้าที่สนใจงานบริการวิชาการ 
และวิชาการรับใช้สังคม 
 6. ส่งเสริมการเผยแพร่ และประกวดผลงานวิชาการทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือเผยแพร่
ผลงานของคณาจารย์ นักวิชาการ หรือเจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถให้เป็นที่รู้จัก 
 7. สร้างชุมชนต้นแบบ ศูนย์เรียนรู้ และพัฒนาชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัย สะท้อนภาพการเป็น หลัก
ในถิ่นเชิงประจักษ์ 
 8. ปรับปรุงระบบ website และฐานข้อมูลบริการวิชาการให้ทันสมัย และสอดคล้องกับแนวทางการ
บริการวิชาการในปัจจุบัน เพ่ือเผยแพร่ผลงานบริการวิชาการภาพรวมของทั้งมหาวิทยาลัย และเผยแพร่ผลงาน
ของคณาจารย์ นักวิชาการ หรือเจ้าหน้าที่สังกัดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้เป็นที่รู้จัก 

4 
5 



 
บทที่ 2 

โครงสร้ำงกำรบริหำรและอตัรำก ำลัง 
 
โครงสร้ำงกำรบริหำรศูนย์บริกำรวิชำกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงสร้ำงศูนย์บริกำรวิชำกำร 

 

ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ 

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 

และธุรการ 
 

หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ
และสื่อเผยแพร่ 

และชุมชน 

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
รับใช้สังคม 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม 

อธิการบดี 

คณะท างานด้านบริการวิชาการ 

คณะกรรมการประจ า 
ศูนยบ์ริการวิชาการ 
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ภำระงำนและอัตรก ำลัง 

กำรแบ่งส่วนงำนภำยใน 
(ฝ่ำย-งำน) 

กรอบภำรกิจ 
(หน้ำท่ีรับผิดชอบของฝ่ำย-งำน) 

อัตรำก ำลัง 
(ชื่อ-สกุล / ต ำแหน่ง) 

ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ 
 
 

- งานจัดท าแผนและตัวชี้วัด 
- งานประกันคุณภาพ 
- งานสารบรรณและธุรการ 
- งานการเงินและก ากั บ ติ ดตามการใช้
งบประมาณ 
- งานพัสดุและครุภัณฑ์ 
- งานฐานข้อมูลสารสนเทศ 
- งานสนับสนุนประเมินผลงานประจ าปี
ศูนย์บริการวิชาการ 
- งานเลขานุการ 
- งาน 5 ส 
- งานรายงานผลการด าเนินงานรายปีของ
ศูนย์บริการวิชาการ 
- งานสนับสนุนอื่นๆของศูนย์บริการวิชาการ 
- ประสานงานอื่ นๆ ท่ี เกี่ ย วข้ องกั บการ
บริหารงานศูนย์บริการวิชาการ 

นายสุขุม ศรีสมบัติ                         ก ากับดูแล 
นางสาวกนตวรรณ อึ้งสกุล*              เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
นางสาวพุทธพร ชุมแก้ว ธราพรสกุลวงศ์* เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
นางสาวศรัญญา ทองอยู่                  พนักงานธุรการ 
นางกาหลง รักขพันธ์                      พนักงานธุรการ 
นางสาวกนิษฐา เอียดมาก                พนักงานธุรการ 
 
หมายเหตุ * มีภารกิจงานหลักฝ่ายวิชาการรับใช้สังคม แต่เป็นเจ้าหน้าท่ี
บริหารงานท่ัวไปดูแลงานแผนและงานประกันคุณภาพของฝ่ายบริหาร
ท่ัวไปและธุรการ 
 

ฝ่ายบริการวิชาการและสื่อ
เผยแพร่ 
 
 
 
 

- งานฝึกอบรม 
- งานบริการท่ีปรึกษา 
- งานบริการวิชาการผ่านสื่อ 
- งานหลักสูตรพัฒนาบุคลากร (คุรุพัฒนา) 
- งานจัดหาทุนภายนอกเพื่อบริการวิชาการ
และเผยแพร่ 
- งานเว็บไซต์ศูนย์บริการวิชาการ  
- งานข่าวและประชาสัมพันธ์ 
- งานสนับสนุนส านักวิชา  
- หน่วยประสานงาน YSC ภาคใต้ 
- งานประสานงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
บริการวิชาการ 

นายสุขุม ศรีสมบัติ                         หัวหน้าฝ่าย 
นางปรียารัตน์ ธรฤทธ์ิ ดวงแก้ว          เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
นายกฤษฎา ศรีสว่าง                      เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
นางสาวนวลพิศ มีเดชา**         เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป                 
                                                 
หมายเหตุ **ลูกจ้างเงินรายได ้
 
 

ฝ่ายวิชาการรับใช้สังคม  
 

- งานบริหารโครงการแหล่งทุนภายใน 
- งานบริหารและจัดหาโครงการแหล่งทุนภายนอก 
- งานจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี 
- งานวิชาการรับใช้สังคม 
- งานชุมชนต้นแบบ 
- งานพัฒนาชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์ 
- งานประชุมวิชาการรับใช้สังคม 
- งานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์วิชาการรับ
ใช้สังคม 
- งานประสานงานและสร้างเครือข่ายบูรณาการ 
- งานประสานงานอื่ นๆ  ท่ี เกี่ ย วข้ องกั บ
วิชาการรับใช้สังคม 

นายประพันธ์ พัฒน์ทอง                  หัวหน้าฝ่าย 
นางสาวกนตวรรณ อึ้งสกุล               เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
นางสาวพุทธพร ชุมแก้ว ธราพรสกุลวงศ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
นายเสมอไหน เพ็งจันทร์         เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
นางสาวกัญญารัตน์ งามเจริญ**         เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
นายภัทราวุธ สมปรีดา**                  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
นางสาวณัฐนิช เสือเดช*                  พนักงานธุรการ 
 
หมายเหตุ * ลูกจ้างมหาวิทยาลัย 
             **ลูกจ้างเงินรายได ้
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บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
 
1. ฝ่ำยบริหำรทั่วไปและธุรกำร 
- งานจัดท าแผนและตัวชี้วัด 
- งานประกันคุณภาพ 
- งานสารบรรณและธุรการ 
- งานการเงินและก ากับติดตามการใช้งบประมาณ 
- งานพัสดุและครุภัณฑ ์
- งานฐานข้อมูลสารสนเทศ 
- งานสนับสนุนประเมินผลงานประจ าปีศูนย์บริการวิชาการ 
- งานเลขานุการ 
- งาน 5 ส 
- งานรายงานผลการด าเนินงานรายปีของศูนย์บริการวิชาการ 
- งานสนับสนุนอื่นๆของศูนย์บริการวิชาการ 
- ประสานงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานศูนย์บริการวิชาการ 
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
(1) ก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนพัฒนาหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
(2) ศึกษา วิเคราะห์ และก าหนดแผนงานและก าหนดงบประมาณของหน่วยงาน 
(3) มอบหมายงาน ให้ค าปรึกษา แนะน า ช่วยแก้ไขปัญหา ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และ
วางแผนพฒันาบุคลากรในหน่วยงาน 
(4) ควบคุม ติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
(5) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
(6) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้  รวมทั้งรายงานผล สรุปผล วิเคราะห์
ปัญหาและอุปสรรค เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาระบบงานของหน่วยงาน 
(7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย 
 
2. ฝ่ำยบริกำรวิชำกำรและสื่อเผยแพร่ 
- งานฝึกอบรม 
- งานบริการที่ปรึกษา 
- งานบริการวิชาการผ่านสื่อ 
- งานหลักสูตรพัฒนาบุคลากร (คุรุพัฒนา) 
- งานจัดหาทุนภายนอกเพ่ือบริการวิชาการและเผยแพร่ 
- งานเว็บไซต์ศูนย์บริการวิชาการ  
- งานข่าวและประชาสัมพันธ์ 
- งานสนับสนุนส านักวิชา  
- หน่วยประสานงาน YSC ภาคใต้ 
- งานประสานงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการบริการวิชาการ 
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ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
(1) ก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนพัฒนาหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
(2) ศึกษา วิเคราะห์ และก าหนดแผนงานและก าหนดงบประมาณของหน่วยงาน 
(3) มอบหมายงาน ให้ค าปรึกษา แนะน า ช่วยแก้ไขปัญหา ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และ
วางแผนพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน 
(4) ควบคุม ติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
(5) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
(6) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้  รวมทั้งรายงานผล สรุปผล วิเคราะห์
ปัญหาและอุปสรรค เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาระบบงานของหน่วยงาน 
(7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย 
 
3. ฝ่ำยวิชำกำรรับใช้สังคม 

- งานบริหารโครงการแหล่งทุนภายใน 
- งานบริหารและจัดหาโครงการแหล่งทุนภายนอก 
- งานจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี 
- งานวิชาการรับใช้สังคม 
- งานชุมชนต้นแบบ 
- งานพัฒนาชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์ 
- งานประชุมวิชาการรับใช้สังคม 
- งานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์วิชาการรับใช้สังคม 
- งานประสานงานและสร้างเครือข่ายบูรณาการ 
- งานประสานงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับวิชาการรับใช้สังคม 
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
(1) ก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนพัฒนาหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
(2) ศึกษา วิเคราะห์ และก าหนดแผนงานและก าหนดงบประมาณของหน่วยงาน 
(3) มอบหมายงาน ให้ค าปรึกษา แนะน า ช่วยแก้ไขปัญหา ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และ
วางแผนพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน 
(4) ควบคุม ติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
(5) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
(6) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้  รวมทั้งรายงานผล สรุปผล วิเคราะห์
ปัญหาและอุปสรรค เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาระบบงานของหน่วยงาน 
(7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย
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บทท่ี 3 
แนวทำงกำรด ำเนินงำน 

 
มหาวิทยาลัยทุกแห่งของประเทศไทย ย่อมมีบทบาทหลักส าคัญคือ การบริการวิชาการแก่สังคม ทั้งใน

พ้ืนที่มหาวิทยาลัย ภาคประชาชน  หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงาน
สาธารณะ การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมที่มหาวิทยาลัยได้จัดขึ้นเพ่ือให้บริการวิชาการสังคมและชุมชน 
หรือเพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติหรือนานาชาติ รวมถึง การบริการวิชาการที่มี
ค่าตอบแทนหรือบริการวิชาการแบบให้เปล่า 
 
รูปแบบกำรให้บริกำรวิชำกำร 
 1) วิชาการรับใช้สังคม เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนเป้าหมาย แบบองค์รวม อาชีพ สุขภาพ  

การศึกษา ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และสังคมวัฒนธรรม  
2) การบริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบและตรวจซ่อม 
3) การบริการเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ทางการศึกษา 
4) การบริการจัดฝึกอบรม สัมมนา และประชุมวิชาการแบบเก็บค่าลงทะเบียน 
5) การบริการจัดฝึกอบรม สัมมนา และประชุมวิชาการแบบให้เปล่า 
6) การบริการจัดฝึกอบรม สัมมนา และประชุมวิชาการในลักษณะการว่าจ้าง 
7) การบริการเก่ียวกับสุขภาพท่ีนอกเหนือจากหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
8) การบริการศึกษา วิจัย ส ารวจ การวางแผน การจัดการ 
9) การบริการศึกษาความเหมาะสมของโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
10) การบริการวางระบบ ออกแบบ สร้าง ประดิษฐ์ และผลิต 
11) การบริการอ่ืนๆ ที่ไม่นับรวมการเป็นวิทยากร และไม่ได้อยู่ในแผนของมหาวิทยาลัย ถ้ามีการขอ

ความร่วมมือจากส่วนราชการ จังหวัด องค์การปกครองท้องถิ่น โรงเรียน หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนให้ช่วย
บริการวิชาการและวิชาชีพ หากได้รับหนังสือขอความร่วมมือที่ได้รับอนุมัติจากอธิการบดี หรือผู้ที่อธิการบดี
มอบหมายเป็นหลักฐานประกอบ 
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กระบวนกำรบริกำรวิชำกำร 
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กระบวนกำรหลัก (Core Process) 
 

แหล่งทรัพยำกร แหล่งที่มำของรำยได้ กำรเข้ำถึง ผู้รับบริกำร งบประมำณคงเหลือ 
 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

 
 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

งบประมาณรายได้
มหาวิทยาลัย/

งบประมาณแหล่ง
ทุนภายใน 

ผู้บริหาร/ผู้มีอ านาจตัดสินใจ 

ผู้ประสานงาน/ส านักวิชา 

งบประมาณจาก 
แหล่งทุนภายนอก 

เครือข่ายที่เข้าถึงได้ 

มหาวิทยาลัย 

รับสมัครบน Web Site/ 
สื่อออนไลน์ 

งานบริการวิชาการ 
 

งานวิชาการรับใช้สังคม 

งานวิชาการรับใช้สังคม 
 

 

งานบริการวิชาการผ่านสื่อ 
 
 

 

งานบริการวิชาการ 

เครือข่ายที่เข้าถึงได้ 

ผู้ประสานงาน/ส านักวิชา 

ผู้บริหาร/ผู้มีอ านาจตัดสินใจ 

นักเรียน นักศึกษา/
อาจารย์/ประชาชน/
หน่วยงานเครือข่าย
ภาครัฐ/ภาคเอกชน 

 
 

เจ้าของโครงการ 

อาจารย์ 
 

 

มหาวิทยาลัย 

กองทุน
บริการ
วิชาการ 

นักเรียน นักศึกษา/
อาจารย์/ประชาชน/
หน่วยงานเครือข่าย
ภาครัฐ/ภาคเอกชน 

 
 

อาจารย์ 
 

 

เจ้าของโครงการ 
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กำรบริกำรวิชำกำร 
 งานบริการวิชาการ ที่ศูนย์บริการวิชาการ สนับสนุนการให้บริการแก่ ส านักวิชา/ ศูนย์/ ส่วน และ
หน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง มี 2 ประเภท ดังนี้ 

1. การให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยไม่มุ่งผลก าไร กลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มที่มีงบประมาณของตนเองใน
การด าเนินการ หรือกลุ่มที่มีงบประมาณจ ากัด ซึ่งมหาวิทยาลัยบริการในลักษณะร่วมสนับสนุน
ค่าใช้จ่าย เช่น การให้บริการเกี่ยวกับการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา หรือให้บริการทางวิชาการด้าน
บุคลากร เป็นต้น 

2. การให้บริการวิชาการประเภทวิสาหกิจ เป็นการให้บริการวิชาการแบบเก็บค่าธรรมเนียม หรือ
ค่าลงทะเบียน กลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มหน่วยงาน หรือบุคคลทั่วไปที่มีงบประมาณของตนเองในการ
ลงทะเบียนเพ่ือเข้ารับการให้บริการ เช่น การให้บริการเกี่ยวกับการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ค่าย 
เป็นต้น 
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แผนภูมิแสดงข้ันตอนกำรให้บริกำรวิชำกำร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เห็นควรด าเนินการ 

ควรปรับเปลี่ยน/แก้ไข 

5 วันท าการ 

กำรเตรียมกำร เช่น 

- ท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 

และวิทยากร 

- เชิญวิทยากร 

- ขอจัดซื้อจัดจ้าง 

- เตรียมงานเรื่องเงินยืม/ 
 เงินทดรอง/ การเงินต่างๆ 

- ขออนุญาตใช้สถานท่ี / 
ยานพาหนะ 

- อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ฝ่ายบริการวิชาการ 
   (กลุ่มเป้าหมาย: เด็ก เยาวชน ครู) 
   (กลุ่ ม เป้ าหมาย : ผู้ ประกอบการ 
ข้าราชการ) 
  (กลุ่ม เป้ าหมาย : พนักงานองค์กร
ป ก ค รอ งส่ วน ท้ อ งถิ่ น  พ นั ก งาน
ภาคเอกชน) 
(กลุ่มเป้าหมาย : พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

พนักงานมหาวิทยาลัย) 
หัวข้อกำรพิจำรณำ เช่น 

- วิทยากร 

- สถานท่ี 

- กลุ่มเป้าหมาย 

- งบประมาณ จุดคุ้มทุน 

- ช่วงเวลาการจัดโครงการ 

- เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

เตรียมด าเนินการ 

ด าเนินการจัดโครงการ 

ส านักวิชา/ ศูนย/์ ส่วน/ ศูนยค์วามเป็นเลิศ/ โครงการ 

ที่มีความประสงค์จะด าเนินโครงการบริการวิชาการ 

ติดต่อ/ประสานฝ่ายบริการวิชาการ 

น าเสนอแนวคิด/ ข้อเสนอโครงการ 
เพื่อพิจารณาเบื้องต้น 

พิจารณาศักยภาพ 
ในการรองรับโครงการ 

แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน (ถ้ามี) 

พัฒนาข้อเสนอโครงการ 

การประชุม/ สัมมนา/ การจัดอบรม/ 
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ/  

ค่ายการเรียนรู้ต่างๆ 

 
โครงการบริการที่ปรึกษา 
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5 วันท าการ 

2 วันท าการ 

1 วันท าการ 

5 วันท าการ 

15 วันท าการ 

ตามข้อเสนอโครงการ 

2-5 วันท าการ 

ตามข้อเสนอโครงการ 

15 วันท าการ 

ประเมิน/สรุปความพึงพอใจโดยผูร้ับบริการ 
 

สรุปและจดัท ารายงานโครงการ 
 

ติดตามผลการจดัโครงการ (ถ้ามี) 
 



 
ลักษณะงานบริการวิชาการท่ีด าเนินการ มี 2 กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้ 
1. การประชุม / สัมมนา / การจัดอบรม / การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ / ค่ายการเรียนรู้ต่างๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กำรด ำเนินกำรยกเลิกโครงกำร 
- ท าหนังสือแจ้งขอยกเลิกโครงการ และ MIS ถึงอธิการบดี 
- ท าเรื่องขอคืนเงินค่าลงทะเบียนแก่ผู้สมัครเข้าอบรม 

 
กำรด ำเนินกำรอบรม 
- ประเมินความรู้เบื้องต้นผู้อบรม ทั้งก่อนและหลังการอบรม 
- มีการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ โดยใช้แบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัย / แหล่งทุนก าหนดไว้ 
- ประสานงานระหว่างอบรม เช่น การลงทะเบียน / เอกสาร / ห้องอบรม / อ านวยความสะดวกผู้อบรม / 

รับรองวิทยากร และงานอ่ืนๆเพ่ือให้การจัดอบรมบรรลุวัตถุประสงค์ 

10 วันท าการ 

30 -45  วันท าการ 

2  วันท าการ 

15  วันท าการ 

ตามข้อเสนอโครงการ 

15 

การประชุม/ สัมมนา/ การจัดอบรม/  
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ/ ค่ายการเรียนรู้ต่างๆ 

 

ขออนุมัติด าเนินโครงการบริการวชิาการ/ MIS 

ประชาสมัพันธ์ / รับสมัคร / เก็บค่าลงทะเบียน 

พิจารณาความ
เปน็ไปได้ในการ
ด าเนินการต่อ 

ด าเนินการยกเลิกโครงการ 

ด าเนินการอบรม 

เลื่อนระยะเวลาจัดอบรม 

เห็นควรยกเลิกโครงการ 



 
2. การให้บริการที่ปรึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
กำรด ำเนินกำรอบรม 
- ประสานงานระหว่างการด าเนินโครงการ เช่น การลงทะเบียน / เอกสาร / ห้องจัดงาน / อ านวยความ

สะดวกผู้อบรม / รับรองวิทยากร และงานอ่ืนๆเพ่ือให้การจัดโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ 
 

20 วันท าการ 

ตามข้อเสนอโครงการ 
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โครงการบริการที่ปรึกษา 

ประสานแหล่งทุน/ หน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง เพื่อริเริ่มโครงการ 

ด าเนินการเรื่องการลงนามความร่วมมือ/ MOU 

ด าเนินการจัดโครงการ 

15 - 20 วันท าการ 



กำรบริกำรวิชำกำรรับใช้สังคม 
แผนภูมิแสดงข้ันตอนกำรให้บริกำรวิชำกำรรับใช้สังคม (WU Social Engagement) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมช้ีแจงและแลกเปลีย่นหาแนวทางการด าเนินงานวิชาการรับใช้สังคม 
โดยศูนย์บริการวิชาการและคณะกรรมการบริการวิชาการระดับสถาบัน ตัวแทนส านักวิชา 

(ช่วงปลายเดือน กรกฎาคม ของทุกปี) 

ส ารวจความต้องการและโจทย์ชุมชนโดยใช้แนวทางยกระดับคณุภาพชีวิตแบบองค์รวม 
ด้วยแบบจ าลอง HAPPY TREE ครอบคลุม 5 มิต ิ
(ช่วงปลายเดือน สิงหาคม-กันยายน ของทุกปี) 

ก าหนดพื้นที่เป้าหมาย โจทย์ชุมชน ล าดับความส าคญับนพื้นฐานของความต้องการ 
จัดท าแผนร่วมกับชุมชนและตัวแทนส านักวิชา ส านักวิชาจัดท าโครงการส่งมายัง

ศูนย์บริการวิชาการ (ช่วงเดือน ตุลาคม ของทุกปี) 

ด าเนินโครงการวิชาการรับใช้สังคม (ช่วงเดือน พฤศจิกายน-มิถุนายน ของทุกปี) 

ประเมินโครงการโดย 
ศูนย์บริการวิชาการ และผู้ทรงคณุวุฒิ 

(ช่วงเดือน ตุลาคม ของทุกปี) 

สรุปผลการด าเนินงานและพัฒนาข้อเสนอแนะการท างานในปีถัดไป 
(ช่วงปลายเดือน มิถุนายน ของทุกปี) 

น าเสนอผลงานวิชาการรับใช้สังคมในการประชุมวิชาการ  
เครือข่ายวิชาการรับใช้สังคมภาคใต้ เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

(ช่วงเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม ของทุกปี) 

สรุปผลงานวิชาการรับใช้สังคมประจ าปี (จัดท า WU Social Engagement Magazine) 
(ช่วงเดือน สิงหาคม-กันยายน ของทกุปี) 

ปรับปรุง/แก้ไข 
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มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดท าระบบและกลไกการด าเนินโครงการและกิจกรรมวิชาการรับใช้สังคม

(WU Social Engagement) เพ่ือบูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัยทั้งด้านบริการวิชาการ วิจัย การเรียน              
การสอน และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มุ่งสร้างชุมชนน่าอยู่ตามแนวทางการยกระดับคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม 
(Holistic area based community development)  โดยด าเนินการตามระบบที่วางไว้ ดังนี้ 

1. กำรประชุมชี้แจงและแลกเปลี่ยนกำรด ำเนินงำนวิชำกำรรับใช้สังคม 
    เพ่ือหาแนวทางการด าเนินงานวิชาการรรับใช้สั งคมระหว่างศูนย์บริการวิชาการและ

คณะกรรมการบริการวิชาการระดับสถาบัน ตัวแทนจากส านักวิชา 
2. กำรส ำรวจควำมต้องกำรของชุมชน  

การบริการทางวิชาการเริ่มจากการส ารวจความต้องการของชุมชน  เพ่ือก าหนดเป้าหมาย            
การเรียนรู้ และเสริมสร้างความเข้มแข็ง ก่อนน าไปจัดท าเป็นโครงการ  

ส าหรับแบบส ารวจข้อมูลความต้องการรับบริการวิชาการของชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มี
แบบฟอร์มส ารวจความต้องการ ซึ่งหน่วยงานต่างๆ สามารถปรับใช้ตามความเหมาะสม 

3. ก ำหนดพื้นที่เป้ำหมำย โจทย์ชุมชน 
ในขั้นตอนนี้ ศูนย์บริการวิชาการจะก าหนดพ้ืนที่เป้าหมาย โจทย์ชุมชน ล าดับความส าคัญ           

บนพ้ืนฐานความต้องการของชุมชน โดยก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จ และเป้าหมายร่วมกับชุมชนและตัวแทน
ส านักวิชา หลังจากนั้น ส านักวิชา/หน่วยงานจัดท าโครงการวิชาการรับใช้สังคมส่งมายังศูนย์บริการวิชาการ  

 4. ประเมินโครงกำร  
 การประเมินโครงการเพ่ือการจัดหางบประมาณสนับสนุนในการด าเนินโครงการโดยศูนย์บริการ

วิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. กำรด ำเนินกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม  

 เมื่อได้รับการอนุมัติด าเนินโครงการแล้ว ผู้รับผิดชอบด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการ และ
ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงบด าเนินงาน ซึ่งหน่วยงานด าเนินการให้บริการทาง
วิชาการรับใช้สังคมจะต้องยึดถือตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงบ
ด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ และรวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้เบิกจ่ายจากหมวดอ่ืนใดใน
ลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย 

6. สรุปผลกำรด ำเนินงำนและข้อเสนอกำรท ำงำน   
 เมื่อด าเนินโครงการวิชาการรับใช้สังคมแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบโครงการสรุปผล ประเมินความส าเร็จ

ของการให้บริการตามตัวชี้วัดที่ผู้รับผิดชอบโครงการก าหนดไว้ ซึ่งจะต้องมีการประเมินให้เห็นถึงผลความส าเร็จ
ของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน การวิจัย หรือท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
และจัดท าสรุปผลโครงการในรูปเล่มรายงานเพ่ือเป็นหลักฐาน โดยจัดส่งเล่มรายงานผลให้รายงานมหาวิทยาลัย
และผู้เกี่ยวข้องรับทราบ 

7. น ำเสนอผลงำนวิชำกำรในกำรประชุมวิชำกำร   
    ผู้รับผิดชอบต้องน าเสนอผลงานวิชาการรับใช้สังคมในการประชุมวิชาการเครือข่ายวิชาการรับใช้

สังคมภาคใต้เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาแผน พัฒนากระบวนการ เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาต่อยอด
ผลงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

8. กำรเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม   
 ศูนย์บริการวิชาการจะสรุปผลงานวิชาการรับใช้สังคมประจ าปี  เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกระบวนการ

ถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในหน่วยงานและสู่สาธารณะ โดยการสื่อสารผ่านวิธีต่าง ๆ อาทิ จัดเสวนา 
ประชุม เผยแพร่ทาง website จัดท ารายงานประจ าปี ฯลฯ  เพ่ือการเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม   
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ประกำศ ค ำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ และอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรบริกำรวิชำกำร 
 ศูนย์บริการวิชาการด าเนินกิจกรรมต่างตามประกาศ ค าสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับ
การบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดังนี้ 
- หลักเกณฑ์ (ประกำศ) 
1.หลักเกณฑ์การเบิกค่ารับรอง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม พ.ศ. 2562 
2.หลักเกณฑ์การเบิกค่ารับรอง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
3.หลักเกณฑ์การไปปฏิบัติงานบริการวิชาการ พ.ศ. 2545 
4.หลักเกณฑ์เกี่ยวกับหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน พ.ศ. 2563 
5.หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมเงินทดรองจ่าย พ.ศ. 2562 
6.หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ พ.ศ. 2562 
7.หลักเกณฑ์และอัตราค่าสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรม พ.ศ. 2563 
8.หลักเกณฑ์อัตราการให้บริการวิชาการของศูนย์บริการวิชาการเก่ียวกับโครงการบริการวิชาการ พ.ศ. 2561 
- ระเบียบ (ประกำศ) 
1.ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการให้บริการวิชาการ พ.ศ. 2544 
2.ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยเงินยืมทดรองจ่ายของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 
3.ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยเงินส ารองจ่าย พ.ศ. 2544 
4.ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการจัดเวลาท างานและการท างานล่วงเวลา พ.ศ. 2543 
- อัตรำค่ำบริกำรและค่ำตอบแทน (ประกำศ) 
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางปฏิบัติงาน กรณีการปฏิบัติงานล่วงเวลา พ.ศ. 2557 
2. อัตราค่าตอบแทนและเบี้ยประชุม พ.ศ. 2560 
3. อัตราการน าส่งเงินให้มหาวิทยาลัยในงานบริการวิชาการ พ.ศ. 2545 
- แนวปฏิบัติ (ประกำศ) 
1. แนวปฏิบัติการขออนุมัติยกเว้นค่าธรรมเนียมงานบริการวิชาการ พ.ศ. 2561 
2. แนวปฏิบัติการขออนุมัติและการท างานล่วงเวลา ลงวันที่ 23 มกราคม 2561 
- แนวปฏิบัติ (ค ำสั่ง) 
1. การมอบอ านาจให้ผู้บริหารหัวหน้าหน่วยงานและพนักงานฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี ค าสั่งมหาวิทยาลัย        
วลัยลักษณ์ที่ 1185/2562 
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บทท่ี 4 
กำรติดตำมและประเมนิผลตำมแนวทำงงำนบริกำรวิชำกำร 

 
ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร 
 ศูนย์บริการวิชาการติดตามและประเมินผลตามแนวทางการบริการวิชาการโดยเก็บข้อมูลตาม
แบบฟอร์มต่างๆ เพ่ือครอบคลุมการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาด้านบริการวิชาการ ดังนี้ 
 
1. หนังสือแสดงเจตจ ำนงกำรขอรับบริกำรวิชำกำร 2 รูปแบบ (ทางโครงการเลือกใช้เพียงรูปแบบเดียวที่เหมาะสม) 
-ส าหรับชุมชน 
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-ส าหรับองค์กร/หน่วยงาน 
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2.แบบประเมินผลควำมพึงพอใจกิจกรรมด้ำนบริกำรวิชำกำร 1 รูปแบบ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.หนังสือรับรองกำรใช้ประโยชน์ 5 รูปแบบ (ทางโครงการเลือกใช้เพียงรูปแบบเดียวที่เหมาะสม โดยมีรูปแบบ
ตามแบบฟอร์มหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์งานวิชาการรับใช้สังคม) 
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ด้ำนวิชำกำรรับใช้สังคม 
 ศูนย์บริการวิชาการติดตามและประเมินผลตามแนวทางการบริการวิชาการรับใช้สังคมโดยเก็บข้อมูล
ตามแบบฟอร์มต่างๆ เพ่ือครอบคลุมการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาด้านบริการวิชาการ ดังนี้ 
 
1. หนังสือแสดงเจตจ ำนงกำรขอรับบริกำรวิชำกำรรับใช้สังคม 2 รูปแบบ (ทางโครงการเลือกใช้เพียงรูปแบบเดียว
ที่เหมาะสม) 
-ส าหรับชุมชน 
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-ส าหรับองค์กร/หน่วยงาน 
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2.แบบประเมินผลควำมพึงพอใจกิจกรรมด้ำนวิชำกำรรับใช้สังคม 1 รูปแบบ 
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3.หนังสือรับรองกำรใช้ประโยชน์ 5 รูปแบบ (ทางโครงการเลือกใช้เพียงรูปแบบเดียวที่เหมาะสม) 
-มิติอาชีพ 
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-มิติสุขภาพ 
 

27 



-มิติการศึกษา 
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-มิติทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
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-มิติสังคมและวัฒนธรรม 
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บทท่ี 5 
แผนกำรด ำเนินงำนและผลกำรด ำเนินงำนภำรกิจบริกำรวิชำกำร 

  
 ศูนย์บริการวิชาการด าเนินการเป็นไปตามนโยบายการบริหารภารกิจบริการวิชาการด้านในระยะเวลา 
4 ปี (ปี พ.ศ.2563 –  ปี พ.ศ.2565) มีตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์การด าเนินงาน ได้แก่ ตัวชี้วัดพ้ืนฐาน 
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดตามภารกิจค ารับรองด้านบริการวิชาการ 
 
แผนกำรด ำเนนิตำมตัวช้ีวัดในระยะเวลำ 4 ปี (ปี พ.ศ.2563 – ปี พ.ศ.2566) 
 ศูนย์บริการวิชาการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 ด้านบริการวิชาการต่อส่วนแผนงานและ
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
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ผลกำรด ำเนินงำนปี พ.ศ.2562 
 ศูนย์บริการวิชาการรายงานสรุปผลการด าเนินงานปี พ.ศ.2562 ตามแผนงานด้านบริการวิชาการต่อ
ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
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39 



40 
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ภำคผนวก 
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เอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรโครงกำร/กิจกรรม 
- แบบเสนอโครงร่ำงโครงกำรวิชำกำรรับใช้สังคม  
 
 



 



 



 



  



-แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนอ ำนวยกำร 
 
 





-แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนบริกำรวิชำกำร  
 





















-แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนวิชำกำรรับใช้สังคม 
 

























ระเบียบกำรเงินที่เกี่ยวข้องกับงำนบริกำรวิชำกำร 
 
 ศูนย์บริการวิชาการด าเนินกิจกรรมตามระเบียบปฏิบัติด้านงบประมาณของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่ง
ระเบียบหลักๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการและวิชาการรับใช้สังคม มีดังนี้ 
-หลักเกณฑ์กำรเบิกเงินค่ำรับรอง ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม พ.ศ.2563 
 
 
 
 
 
 









-หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำสมนำคุณวิทยำกรในกำรฝึกอบรม พ.ศ.2563







-หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปปฏิบัติงำนภำยในประเทศ พ.ศ. 2562



 



 



 



 



 



 



 



 





 
 


